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Taske af Kaffe Fasset stof 

 Materialer: 

      
Stof 1 -  20 cm.           Stof 2 - 20 cm.       Stof 3 - 50 cm. 

 

Ensfarvet blå perlebomuld 

Silkebånd 1 m. 0.5 cm bred. 

3 knapper 

4 perler 

Turkis sytråd 

Vlieseline til bunden. 

 

Sømrum 1 cm. 

 

 

Fremgangsmåde: 

    Ydertaske 

1. Skær stoffet efter mål. 

Stof 1: 16 x 80 cm 

Stof 2: 18 x 80 cm. 

Stof 3: 6 x 80 cm. skær dette for 

enden af stofstykker , så striberne 

ligger vandret. Stoffet syes sammen 

til et langt stykke. 

 

2. Sy de 3 stykker sammen med det 

stribede stof i midten. 

 

3. Læg stykket ret mod ret og sy det 

sammen til et rør. 

 
 

4. Skær stribet stof til bunden og stryg 

vlieseline på. 

 

5. Sy bundstykket på røret ved at lægge 

det ret mod ret til stof 2.  

Rørets sammensyning skal lægges på 

bunden ved markeringen midt bag. 
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Inderpose 

6. Skær stof til posen 36 x 80 cm + 

bundstykket. 

 

7. Sy røret sammen, men lad en lille 

åbning stå til at vende igennem. 

 

      Strop 

8. Skær et stykke blomstret stof på 16 

x 2,5 cm. til strop. 

 

9. Fold stykket som kantebånd.  

 

10. Læg kantebåndet dobbelt og sy det 

sammen. 

 
 

11. Sæt stroppen fast i tasken midt bag 

ved sammensyningen. 

   
 

 

 

 

 

Hank 

12. Skær hanken i stribet stof. 40 x 80 

cm. 

 

13. Buk begge sider med dobbelt ombuk. 

Buk først stoffet 0,5 cm om og præs. 

Buk igen 0,5 cm om og præs. Sy 

ombukket med stikning. 

 

 
       

       

14. Lav en sandwich af taskens 3 dele. 

Læg ydertaske og hank ret mod ret. 

Hanken skal lægges på fra midt for til 

midt bag i begge sider. 
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15. Læg inderposen med retsiden mod 

ydertaskens retside. Husk at strop og 

hank skal være imellem de to poser. 

 

16. Sy de 3 lag sammen. 

 

17. Vend tasken igennem åbningen i 

inderposen. 

 

18. Præs syningen og sy en stikning langs 

kanten fra ydersiden. 

 

19. Sy åbningen sammen. 

 

Fold hanken 

20. Ca. 20 cm oppe bukkes hanken som en 

harmonika. Ombukkene er ca. 2,5 cm 

brede. 

 

21. Sæt en nål i og buk den anden side af 

hanken på samme måde. 

 

22. Klip et stykke silkebånd på 50 cm. 

        

23. Silkebåndet vikles omkring hanken, 

Det skal fylde 4 cm.  

Slut med at binde en dobbelt knude. 

Se fremgangsmåde på foto. 

      

 
 

24. Træk en perle på hver ende af 

snorene og bind en knude. 

 

25. Sy 2 knapper i det stribede stof på 

taskens forside og en knap foroven.  

 
 

 

 

 

 

 


